
сосема поинаку се чувствувал. 
Пречеците со цвеќиња, венци и 
говори што отсуствувале по па- 
тот низ Македонија во време на 
Првата светска војна, ќе го на- 
тераат Марковиќ да ja направи 
во својот дневншс оваа конста- 
тација: „Два дена веќе како при- 
маме само по половина леб, но 
врвиме низ својата земја и нема 
повеќе пљачкање“ (стр. 239).

Дневниците на Марковиќ ce 
верна слика на сите несреќи што

ги снаоѓале териториите на Ср- 
бија и Македонија во време на 
војните. Како такви дневниците 
можат да послужат како прво- 
класен извор за времето и прили- 
[ките во Србија и Македонија, 
особено во Македонија, на чиј 
терен се развивале подолго вре
ме крвавите настани што ги ре- 
гистрирал објективно чесниот ср- 
пски учител и коммунист Мило- 
рад Марковиќ.

Љ. Л.

„НАСТАВА ПО ИСТОРИЈА, NASTAVA POVIJESTI, НАСТАВА ИСТОРИЈЕ, 
POUK ZGODOVINE, časopis Saveza društava historičara Jugoslavije, 

Zagreb, 1, 2, 3, и 4, 1976 godina

Списанието под горниот наслов 
е единствено југословенски спи
сание просветено на наставата по 
историја. Тоа излегува редовно и 
без иоголеми задоцнувања и тоа 
во четири броја годишно. Пр- 
вите два броја излога редовно, 
a број 3 и 4 излезе во двоброј.

Естетско-техничката страна на 
списанието останува стандардна 
и речиси повеќе години не се ме- 
нува. Не се менува ни обемот 
иако повеќе години читателите 
бараат да се зголеми бројот на 
страниците.

Намера ни е да дадеме краток 
приказ на четирите броја задр- 
жувајќи се само на некой, сго> 
ред наше мислење, позначајки 
момента.

Во списанието број 1 поместе- 
кп се материјалите од Четврти- 
от југословенски симпозиум за 

наставата по историја: 1. МАРК- 
СИСТИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ ΠΡΕΚΥ НАСТА
ВАТА ПО ИСТОРИЈА и 2. НАС- 
ТАВНИТЕ СРЕДСТВА ВО НАС

ТАВАТА ПО ИСТОРИЈА. Прво с 
поместен рефератот под наслов: 
„Улогата на содржините од еко- 
номска псторија во марксистич- 
кото образование и воспитува- 
ње“. Or fiOBHOTO на што се ука- 
жува во овој материј ал е дека 
производните сили се основа на 
целок упната историја од што тре
ба л а се тргнува при објаснува- 
њето на економската историја. 
Всушност авторот, Герѓ Гал, бе
ле жи дека корените за разбира- 
ibe на историјата лелсат во раз- 
бирането и сфаќањето на мате- 
ријалните животни односи. Во 
врска со тоа тој заклучува дека 
„фундаментална теза на ис- 

торискиот материј ализам е ои- 
штествениот развиток да се те- 
мели врз развитокот на произ
водните сили и односи, па спо- 
ред тоа историјата од развито
кот на човештвото е развиток на 
производствените сили и произ
водните односи“. Понатаму авто
рот со материјалот се задржу- 
ва на третманот на историскиот 
развиток на производствените си
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ли во пашите учебници и во нас- 
тавната практика.

Другиот материjал, под нас- 
лов: „Улогата на содржините од 
културната историја во марксис- 
тичкото образование и воспиту- 
вање", е од Лазар Ракиќ. Авто
рот тргнува од тезата дека „ку- 
лтурата нема своја посебна ис
торгла туку е историја на човеко- 
вото очовечување и истовремено 
на историјата на неговата кул- 
тура." Toj бележи дека „битно 
обележување на маркисистичко- 
то сфаќање на културата е нејзњ 
ната хумана улога во човечкото 
општество. Имено, развојот на 
културата всушност ja искажу- 
ва човековата вечна и незаситна 
потреба да се упатува кон пот- 
ребата за повисока егзистенци- 
ja на луѓето".

Матери јалите што следат се 
поместени под овие наслови: „На- 
учни и методски аспекти од ин- 
терпретацијата на содржините од 
историјата на националните двп- 
жења и меѓунационалните одно- 
си“ од Никола Чинго; „Научни- 
те и методиските аспекти од при- 
мената на текстови од делата на 
класиците на марксизмот во нас
тавата по историја" од Фехми 
Пушколи; „Прилог кон марксис- 
тичкиот концепт за реализација- 
та на НОВ и социјалистичката 
револуција во наставата“ од Стаи- 
ко Перазиќ; „Проблеми - на марк- 
систичкото образование и воспи- 
тување во наставата на повоена- 
та историја на народите и народ- 
ностите на СФРЈ" од Милутин 
Перовиќ и Миодраг Арагутино- 
виќ. Во насловот „Наставните 

средства во наставата по истори- 
ja“, обработени се содржини за 
телевизиските емисии во наста
вата по историја, радио емисп-

ите во наставата по историја, упо- 
требата на историската карта и 
историскиот атлас во наставата 
по историја и др.

Во број 2 на списанието по
местени се редовните рубрики: 
Настава, Научни резултати, Раз
говори со истакнати историчари, 
Информации, Прикази и Годиш- 
нини. Носечкиот матери j ал е по\ 
наслов: „ За некой прашања од 
марксистичкиот поглед на све- 
тот“ од Славко Беновиќ. Вука- 
шин Радоњиќ се осврнува за ко- 
ристењето на учебникот по ис- 
торија, користењето на неговите 
структурални елементи и во вр- 
ска со тоа дава некой примери 
од постојните учебници.

Рубриката „Научни резултати" 
содржи неколку позначајни ма
тери јали. Го издвојуваме матери- 
јалот, под наслов: „Фашизмот и 
неофашизмот во геополитичкиот и 
економскиот контекст." Oboi ма
тери] ал содржи неколку аспекти 
'од поставеииот проблем. Најмно- 
гу се задржува на дефинипијата 
(на фашизмот во геополитичкиот 
И економскиот контекст, неогЬа- 
шизмот како највисок стадиум 
(на империјализмот и на ппаттта- 
i-ьата на антифашистичките коа
лиции. Авторот Радован Папи& 
îa фашизмот се искажу в а дека 

fe Феномен од XX век.
Хрвое Матковиќ со својот πόρτ- 

лог: „Дали е шесто] ануарската 
диктатура монархофашистичка" 
бележи свои размислувања и опе
нки како одговор на поашањето 
што си ги поставува. Во врска 
со тоа авторот заклучува: „Из- 
раоната на нашите специфигчни 
внатрешни општествени и наця- 
онални спротивности, шестојану- 
арската диктатура содржеше раз
личии карактеристики од оние

14 Историја
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што ги имаше фашизмот. Таа 
всушност била диктатура на крал 
Александар што се потпирала на 
тесен слој на воените врвови и 
нретставниците на финансискиот 
капитал".

Пренесен е и разговорот со 
словенечкиот истакнат историчар 
Ложе Коропц. Потоа се дадени 
информации за семинари, собра
н н а  на историчари, прикази на 
нови книги и списанија и друг 
матери ј ал.

Бројот 3 — 4 е отпечатен на 
240 страници. Toj ги содржи 
стандардните рубрики и во цели
на е богат материjал, ако не се 
смета дека е тоа двоброј. Но- 
сечката стати ja во двобројот е 
материјалот на Андреј Митровиќ 
под наслов: „Историскиот мате
ри] ализам, истражувања во ис- 
теоријата и наставата по истори- 
ја". Тешко е да се двои што е поз
нана јно во овој материјал. Содр- 
жината треба да се прочила за 
да се сфати суштината на ово] 
мошне значаен материт ал за нас
тавата по историја. Вниманието 
го привлекува и матери] алот под 
наслов: „Проблемската настава по 
историја како потреба и мож- 
ност за активиратье на ученици- 
те и стекнување на трајни знае- 
ња". Матери јалот се задржува 
на логичките поставки во нас
тавата: Споредување и срамнува- 
нье, Аанализа и синтеза, Апстр ак
циза и конкретизацией, Индукци- 
ја и дедукција. Истиот е сре- 
ден врз основа на некой истра- 
жуватъа што ги вршел авторот 
во практиката. Друг вреден ма
териал од рубриката „Настава" 
е: „Училишната табла во наста
вата по историја", од Љубо Кар- 
гачиы. Авторот сликовито опитттт- 
ва како се употребува реалистич-

ка скица во наставата по истори- 
ја, како се прави шематски ски- 
ци и др.

Рубриката — „Научни резулта- 
ти", почнува со наславот: „При- 
лог кон проучувањето на геопо- 
литичките аспекти на неврзува- 
њето" од Радован Павиќ. Toj за- 
клучува дека „Неврзувањето с 

очит процес од историско значе
нье. Тоа навистина е создавайте 
на еден навистина нов свет ко] 
не мора да се темели врз одно- 
сите на силите, туку на правед- 
ност, а со тоа е различен од де- 
нешницата. Ако може да се го
вори дека сме денеска на поче- 
токот на едно навистина очове- 
чено време на човечката истори- 
ја тогаш неврзувањето е првиот 
чекор во тоа време, но чекор во 
„чизми од седум мил]и". Невр- 
зувањето е иднина, неврзување- 
то е и надеж. А иднината и надеж 
та немаат и не смеат да имаат 
граници.“

Вниманието го привлекува и  
статијата под наслов: „Каракте- 
рот на бугарските училишта во 
Македонија како специфична фор- 
м'а на идеолошката агресија 
(1941 — 1944)". Автор, Растислав 
Терзиоски, научно и аргументк- 
рано ги изложува целите и за- 
дачите на бугарскиот просветен 
апарат во окупирана Македонија, 
наставните програми и наставата 
во б\7тарските училишта во Ма- 
кедонија, наставата по предмети- 
те од национално-воспитен карак- 
тер во училиш тата и  другите м ер
ки и методи за бугаризирање на 
населението.

Читателот би се задржал и на 
содржииата од насловот: „Пос- 
танокот на, „Малата антанта" од 
Аивија Смодиќ. Во уводниот дел 
ццторот се задржува на местото
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на Средна Европа непосредно по 
Првата светска војна. Потоа ги 
опишува политичките стопански- 
те и националните проблеми на 
Чехословачка, Романија и Крал- 
ството СХС. На крајот ja слика 
ревизионистичката политика на 
Унгарија и договорот за оснива- 
ње на Малата антанта.

Во рубликата Разговори со ис- 
такнати историчари, поместен е 
разговорот со проф. д-р Христо 
Андонов — Полјански, што сме

тане дека треба да се прочита.
Двобројот е богат со инфор

мации, како што се: симпозиуму 
семинари и советувања. Особено 
се вредни приказите што упату- 
ваат на нови книги и списанија. 
Такви се: „Нациja и меѓунацно- 
нални одиоси" од Едвард Кар- 
дел», издадеыа во 1975 година; 
„Нови учебници по историја во 
СР Хрватска“; „Вооружените бор- 
би на македонскиот народ од 
VI до XX век"' и други.

Накратко прикажавме само 
дел од содржината на четирите 
броја од списанието за кое стану- 
ва збор. Се разбира основната 
цел на приказот е да го поттик- 
не читателот да се претплати на 
списанието, односно да го има во 
својата или во училишната биб
лиотека. За жал тоа досега ретко 
се чини што може да се види од 
бројот на примероците пристиг- 
нати на адреса на нашите учи- 
лишта и наставници.

Од друга страна, пак, читате- 
лите на списанието порачуваат 
и бараат од редакцијата да ги 
зголеми напорите за списанието 
да биде уште побогато, барем 
колку што е двобројот 3 и 4 од 
минатата година.

За да се остварат желбите и 
на едните и на другите, потреб- 
ни се' двојни напори: соработка 
преку ширење на тиражот, ис- 
праќање на материјали од прак- 
тиката и науката. На пример, 
кога би биле претплатени повеќе 
училишта во нашата земја, списа
нието би решило повеќе од матс- 
ријалните тешкотии, а тоа би 
можеле да го сторат наставници- 
те по историја.

Во склопот на приказот на чг- 
тирите броја искористивме и не- 
ιΐϊτο простор за друга проблема
тика на списанието. Сметаме де
ка не е на одмет ако кажеме 
како и на ко ja адреса и жиро 
сметка може да се добие списа
нието „Настава по исторша".

Списанието излегува четной 
пати годишно. Цената на еден 
број изнесува 5 динари. Годити- 
ната поетплата е 20 динаои. Смет- 
ката за уплата е: 30107-601-10301Ѕ 
— за „На ставу иовт’ести", „Шко- 
лска књига“ — Загреб, улица Ма- 
сарикова — 28.

Претплатата на списанието мо
же да се вшни и наназал за боо- 
евите од предходната година.

Д. ЛЕПЧЕСКИ

ТАНАС ВРАЖИНОВСКМ и м-р ВОИСЛАВ ЈАКОСКИ: Разловечкото 
востание во современата усыа прозма трад7ллщ]а на 

Разловчанн. Скопје 1976.

Стогодишнината од избувнува- лежување со свечеии академии 
њето на Разловечкото востание и предавања ширум нашата 3e?vt-

во 1876 година и неговото одбе- ja, а особено во местата каде
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